
 

Monika Bruska z Unisławia (powiat chełmiński) 

Monika Bruska urodziła się 26 czerwca 1917 r. w Janowie w Gminie Dąbrowa Chełmińska. Do 

Unisławia wraz z własną rodziną przeprowadziła się w 1938 r. na ul. Wiślaną. Wychowywała 

dwie córki i dwóch synów. Prowadzili wspólnie  gospodarstwo rolne i hodowali zwierzęta 

gospodarskie. Oprócz prowadzenia gospodarstwa i wychowywania dzieci, pracowała podczas 

kampanii cukrowniczej w cukrowni. W 1965 r. przeprowadzili się na ul. Prostą, gdzie mieszka 

do tej pory pod opieką rodziny. Doczekała się 6 wnucząt i 7 prawnucząt. 

 

Marianna Janus z Gołot (powiat chełmiński) 

Marianna Janus urodziła się 15 grudnia 1918 r. w miejscowości Potok nieopodal Kutna. 

Swojego męża Józefa, z którym ślub wzięła w 1935 roku, poznała w okolicznych stronach. Po 

wojnie przeprowadzili się do Gdańska, w którym prowadzili ubojnię. W 1954 roku 

przeprowadzili się do miejscowości Gołoty, w której pani Marianna mieszka do tej pory. Jej 

mąż prowadził gospodarstwo rolne, a sama zajmowała się domem oraz czwórką dzieci: córką 

oraz trzema synami. Doczekała się 9 wnucząt, 18 prawnucząt i 10 praprawnucząt. 

 

Stanisława Kowalewska z Wójcina (powiat mogileński) 

Stanisława Kowalewska z domu Kirylczuk urodziła się 8 października 1911 roku w Głuchowie 

na Podlasiu w rodzinie Marianny i Mikołaja. Jako młoda dziewczyna przeprowadziła się do 

ciotki do Warszawy i tam w 1938 r. wyszła za mąż za Wacława Kowalewskiego, z którym po 

wojnie prowadziła warsztat konfekcjonowania nici. W związku małżeńskim pani Stanisława 

przeżyła 53 lata. Owdowiała w 1991 r. Z małżeństwa tego przyszło na świat dwóch synów: 

urodzony w 1939 r. Zenon oraz Witold, który urodził się w 1946 r. Doczekała się 5 wnucząt i 8 

prawnucząt. W 2006 roku pani Stanisława wraz z synem Witoldem i synową Jadwigą 

przeprowadziła się do Wójcina, w którym mieszkają do tej pory. 

 

Czesława Lewandowska z Głęboczka (powiat mogileński) 



Czesława Lewandowska urodziła się 22 czerwca 1918 roku w Głęboczku, jako córka Ludwiki i 

Józefa. Całe swoje życie związała z rodzinną miejscowością. Uczęszczała do szkoły w 

klasztorze u sióstr zakonnych w Mogilnie. Za mąż wyszła w 1939 roku tuż po rozpoczęciu II 

wojny światowej, za Floriana, z którym przeżyła 33 lata do 1972 roku, kiedy to została 

wdową. Razem mieli trójkę dzieci: Barbarę, Henryka i Bolesława, z którym mieszka do tej 

pory. Doczekała się 5 wnucząt i 8 prawnucząt. Całe życie zajmowała się pracą na roli, a jej 

główną pasją było gotowanie, pieczenie ciast i przygotowanie zapraw. 

 

Jadwiga Steinborn z Markowic (powiat mogileński) 

Jadwiga Steinborn urodziła się 16 października 1914 roku w Markowicach. Jej rodzicami byli 

Jan Steinborn i Marianna z domu Szeliga, którzy oprócz najmłodszej Jadwigi mieli jeszcze 8 

dzieci: Władysława, Stanisława, Helenę, Jana, Kazimierza, Joannę, Stefanię i Anielę. 

Ukończyła Szkołę Podstawową w Markowicach i Szkołę Gospodarczą w Inowrocławiu. W 

czasie II wojny światowej jej rodzina została wysiedlona; do Markowic powrócili w czerwcu 

1945. Po wojnie pani Jadwiga założyła w Niemojewku Koło Gospodyń Wiejskich, gdzie 

spełniała swoją pasję gotowania. Pracowała także wraz z bratem na roli, zajmując się 

zwierzętami. W 2015 roku w wieku 108 lat zmarła w Kruszwicy jej starsza siostra Aniela. Jest 

panną, nie miała własnych dzieci. 

 

Opracowanie: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, czerwiec 2018 r. 


